ATA Nº 11/2012

------- Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas quinze horas e cinco
minutos, no Polo A da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, reuniu ordinariamente o
Conselho para a Qualidade e Avaliação. ---------------------------------------------------------------------------------------- Foram convocados os membros deste Conselho, com exceção do Perito em Avaliação –
Professor Doutor Almerindo Afonso, por se encontrar a convalescer de uma intervenção cirúrgica. ---------- Estiveram presentes na reunião: as representantes do Corpo Docente – Professoras Manuela
Frederico-Ferreira; Ana Paula Camarneiro; Cândida Loureiro; Clara Ventura; a representante do
Corpo Não Docente – Dr.ª Natércia Cunha e o representante do Corpo Discente – Davide Cruz. Esteve
ausente o represente do Corpo Discente – Osvaldo Tavares, tendo sido convocado por email e ao
qual não respondeu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Um: Integração da Professora Paula Camarneiro e do estudante Davide. ---------------------------- Ponto Dois: Leitura e aprovação da ata anterior. -------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Elaboração do relatório de autoavaliação. ------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Cinco: Auditorias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Calendarização e aspetos metodológicos da “produção de artigos/livro aprovado
em reunião de abril pp”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Resumo dos diferentes pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------ Foram apresentados os novos membros do CQA: a representante do Corpo Docente,
Professora Paula Camarneiro e o representante do Corpo Discente, o estudante Davide Cruz. ----------------- Foi proposta a colocação de um aviso intermitente na “Pasta Académica” que alerte para o
preenchimento dos questionários. Decidiu-se falar com o serviço de informática sobre esta questão. ------- Esclareceu-se aos novos membros um ponto da ata anterior, relativo ao agendamento de uma
reunião com os Coordenadores de curso/ano/UCP’s, órgãos da Escola e representantes dos discentes
sobre os resultados do relatório de autoavaliação. Neste sentido, informou-se do envio de uma
comunicação interna à Senhora Presidente da Escola solicitando autorização para o agendamento da
referida reunião e da aprovação obtida. ---------------------------------------------------------------------------------------- No que respeita ao Manual da Qualidade da ESEnfC, referiu-se que foi elaborado um
organograma onde situava o CQA e realizada uma reunião tendo em vista a revisão desse manual. ----
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